
DAROVACÍ SMLOUVA
HSLI-73-59/KŘ-EKO-P-97-2018

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský zákoník"

číslo smlouvy dárce:

Smluvní strany
1. Dárce:

Dekonta, a.s.

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

číslo účtu:

tel:

fax:

email:

Společnost je zapsaná

vložka12280

(dále jen ,,Dárce")

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Mgr. jakub Kanta, člen představenstva

25006096
CZ25006096

v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, oddíl B,

2. Obdarovaný:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec Ill

zastoupená: plk. Ing. Lud'kem Prudilem, ředitelem Hasičského záchranného sboru

Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 70888744

DIČ: CZ70888744 - neplátce DPH

Telefon:

Fax:

(dále jen ,,Obdarovaný")
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Předmět daru
l) Dárce se touto smlouvou zavazuje bezplatně převést do vlastnictví Obdarovaného

částku ve výši 80.000,-KČ (slovy osmdesát tisíc korun českých) (dále jen ,,dar") pro účely
požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, který lze
odečíst od základu daně v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších změn.

2) Dárce poskytuje dar Obdarovanému dobrovolně a s darem nespojuje žádnou protislužbu
ze strany Obdarovaného.

3) Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se použit jej pro účely požární
ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, ve smyslu ustanoveni
§ 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejÍcÍch zákonů.

4) Peněžitý dar v částce dle odst. 1 tohoto článku se Dárce zavazuje předat Obdarovanému
bezhotovostním převodem na bankovní účet Obdarovaného uvedený v článku l. této
smlouvy a to do 31.3.2018.

Další ujednání
l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru těchto smluv.

2) Vztahy mezi stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit přIslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očIslovanými
dodatky.

4) Tato smlouva byla uzavřena na základě shodné, svobodné a pravé vůle jejich účastníků,
což je stvrzeno níže připojenými podpisy. Darovací smlouva je vyhotovena v pěti
stejnopisech, z nichž Obdarovaný obdrží tři stejnopisy a Dárce si ponechá dva
stejnopisy.

Za Dárce: Za Obdarovaného:

V Praze dne ÁĚ¢,":.Ž .!ŕ1'1'

Mgr. Jakub Kanta
člen představenstva
Dekonta, a.s.

21 -03- 2018
V Liberci dne:

pIk. Ing. Luděk rudil
ředitel HZS L' ereckého kraje
vrchní rada

.l
Rozdělovník:
1. Vyhotoveni:
2. Vyhotovení:
3. Vyhotovení:
4. Vyhotovení:
5. Vyhotovení:

Dárce
Dárce
Obdarovaný (sběrný arch)
Obdarovaný (ekonomický úsek)
Obdarovaný (právni a organizační pracoviště)
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